
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ОБРАЗАЦ

____________________________________________________________________________________
ИМЕ, ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА/ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА, ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

ОСНОВНА ШКОЛА     _______________________________________________________________
МЕСТО _______________________________________________________________
ОПШТИНА _______________________________________________________________

____________________________________
ПОТПИС ДЕЖУРНОГ НАСТАВНИКА

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ УЧЕНИКА

Резултати се могу погледати на порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rs уносом јединственог 
идентификационог броја ученика (десетоцифрена шифра ученика). Ради преузимања скенираног теста у пдф формату, 
у делу где су доступни резултати завршног испита, неопходно је унети јединствену шифру теста.

Јединствена шифра теста:

Уколико родитељ / други законски заступник има налог на порталу Мој есДневник или има налог на Порталу за 
електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступа порталу Мој есДневник, тада, осим увида у резултате 
завршног испита, на порталу Моја средња школа може искористити и неку од следећих електронских услуга: 
подношење приговора на резултате завршног испита, подношење електронске листе жеља и подношење електронске 
пријаве за упис у средњу школу.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ТЕСТ
ИСТОРИЈА

ПРИМЕРАК ЗА УЧЕНИКА

228202313119

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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УПУТСТВО ЗА РАД

• Тест који треба да решиш има 20 задатака. За рад је предвиђено 120 минута.
• Задатке не мораш да радиш према редоследу којим су дати.
• Током рада можеш да користиш графитну оловку и гумицу, али не смеш да користиш калкулатор и мобилни
телефон.
• Коначне одговоре и поступак напиши плавом хемијском оловком.
• Одговор који је написан само графитном, црном хемијском или „пиши-бриши“ оловком неће бити признат.
• У задацима са понуђеним одговорима неће бити признати преправљани одговори.
• У задацима са понуђеним одговорима, у којима је само један тачан одговор, добијаш 0 бодова ако поред
тачног одговора означиш и неки нетачан.
• Обрати пажњу на то да се задаци разликују по начину на који треба да даш одговор.

• Немој ништа уписивати на QR кодове ( ) који се налазе на свакој страни теста.

У неким задацима изабраћеш тачан одговор тако што ћеш обојити одговарајући кружић. У задацима у којима 
постоји више тачних одговора потребно је обојити више кружића. Води рачуна о томе да кружић мора бити 
обојен, јер ће ти само тако одговор бити признат.

• Ако завршиш раније, предај тест и тихо изађи.

Желимо ти много успеха на испиту!

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ТЕСТ
ИСТОРИЈА

ИНТЕРНО

- 1 -

1. Како се назива историјски период који се завршио у последњој деценији XV века?
Обој кружић испред тачног одговора.

стари век средњи век нови век савремено доба

2. Oдреди којој деценији и којем веку припада 1928. година у којој је научник Александар Флеминг започео
истраживање лека који ће добити назив пеницилин.
Обој кружић испред тачног одговора.

другој деценији деветнаестог века

трећој деценији деветнаестог века

другој деценији двадесетог века

трећој деценији двадесетог века

3. У ком историјском периоду је донет Сретењски устав (1835. године)?
Обој кружић испред тачног одговора.

стари век средњи век нови век савремено доба

4. Обој кружић испред тачног одговора.
Назив Антанта односи се на:

град у САД;

територију под контролом друге државе;

врсту друштвеног уређења;

војни савез.

5. Под чијом влашћу се налазила територија Балканског полуострва коју су населили Срби приликом досељавања
почетком VII века?
Обој кружић испред тачног одговора.

Краљевине Угарске

Хунске државе

Франачког царства

Византијског царства

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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6. Какво је било друштвено уређење у старом веку?
Обој кружић испред тачног одговора.

родовско робовласничко феудално капиталистичко

7. На простору које данашње државе се одиграло крунисање Стефана Душана за цара Срба и Грка?
Обој кружић испред тачног одговора.

Србије Грчке Северне Македоније Бугарске

8. Одреди шта је узрок, а шта последица Другог српског устанка.
Обој кружић у одговарајућем пољу тако што ћеш одредити да ли је наведена тврдња узрок или последица.

1. Стварање Кнежевине Србије

2. Насиље над српским становништвом

3. Стицање аутономије

УЗРОК ПОСЛЕДИЦА

10. Обој кружић у одговарајућем пољу тако да повежеш догађаје са вековима у којима су се одиграли.

Француска револуција

Српска револуција

Обнова Пећке патријаршије

XVI век XVIII век XIX век

9. Прочитај одломак из историјског извора и одреди о којој историјској појави је реч.

„... Борио сам се против белачке доминације и борио се против црначке доминације. Неговао сам идеал
демократског и слободног друштва у којем све особе живе заједно у хармонији с једнаким могућностима. То је
идеал за који се надам да живим и да га остварим....“ 

Нелсон Мандела

Обој кружић испред тачног одговора.

слобода вероисповести

супротстављање расизму

борба за монархију

економско уређење

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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15. Обој кружић у одговарајућем пољу тако да повежеш шта је узрок, а шта последица доласка комуниста на власт у
Југославији, после Другог светског рата?

Увођење једнопартијског система

Победа партизана у рату

Укидање монархије

УЗРОК ПОСЛЕДИЦА

14. Шта представља једну од најважнијих последица Ангорске битке 1402. године у којој је учествовао Стефан
Лазаревић?
Обој кружић испред тачног одговора.

пад Моравске Србије под власт Османлија 

премештање српске престонице у Смедерево

настанак Српске деспотовине

обнова Пећке патријаршије

13. Где је настала демократија?
Обој кружић испред тачног одговора.

у Атини у Спарти у Риму у Феникији

11. Која од наведених историјских појава је настала у XV веку?
Обој кружић испред тачног одговора.

реформација Римокатоличке цркве

стварање првог универзитета

проналазак штампарске пресе

монархистичко уређење

12. Обој кружић испред тачног одговора.
Кубанска криза 1962. године претила је да доведе до:

великих еколошких проблема на европском континенту;

велике сеобе становника из Азије у Европу;

оснивања Покрета Несврстаних;

директног војног сукоба између СССР-а и САД.

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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16. Пажљиво прочитај одломак из говора Николе Пашића у Народној скупштини и закључи о ком рату говори.

Обој кружић испред тачног одговора.

„Ми рат нисмо хтели, јер смо још сувише заморени и изморени од два прошла рата 1912. и 1913. године. /.../
Надамо се, уосталом, да нас неће баш цела Европа оставити на милост и немилост Аустро-Угарској. Али било
шта било, ми ћемо се, ма и сами остали, бранити до последње капи крви.“

Први балкански рат

Први светски рат

Други балкански рат

Други светски рат

17. Обој кружић у одговарајућем пољу тако да појмове правилно повежеш.

Холокауст

Гвоздена завеса

Црна смрт

Средњи век Први светски рат Други светски рат Хладни рат

18. Која је битка, у којој су савезничке војске Антанте претрпеле велики пораз, претходила отварању Солунског
фронта на Балканском полуострву 1916. године?
Обој кружић испред тачног одговора.

Церска битка Кумановска битка Галипољска битка Верденска битка

19. Које године је донесен Устав СФРЈ којим је омогућен већи степен самосталности социјалистичким републикама
и покрајинама?
Обој кружић испред тачног одговора.

1946. 1963. 1974. 1989.

20. За време владавине ког српског владара је основано Народно позориште у Београду?
Обој кружић испред тачног одговора.

кнеза Милоша Обреновића

кнеза Александра Карађорђевића

кнеза Михаила Обреновића

кнеза Милана Обреновића

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
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ПРАЗНА СТРАНА
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